
دليل الوالد غري الحاضن الذي يدفع إعالة الطفل

إذا طرأ تغيري عىل حياتك

فقد يطرأ تغيري عىل 

مبلغ إعالة طفلك

بناء عىل الطلب، قد تسمح محكمة األرسة لك باملشاركة يف الجلسة 
من خالل الهاتف )والتي تعرف أيضا بالشهادة الهاتفية(.  اإلفادة 

اإللكرتونية تكون عندما:

ال تكن مقيامً يف البلد أو الوالية أو املقاطعة التي يتم فيها 	 
عقد جلسة االستامع.

قد يسبب السفر لك مشقة غري مقبولة.	 

إذا كنت مسجوناً.	 

عليك إكامل منوذج محكمة األرسة رقم UIFSA-10/4-24/5-16. طلب 
إفادة إلكرتونية وإعفاء من الحضور شخصياً/التواجد الفعيل لطلب 
إذن تقديم إفادتك عرب الهاتف.  وينبغي تقديم هذا النموذج عند 

تقديم التامس بالتعديل.

تذكر أن إعالة الطفل تهدف إىل تزويد طفلك بالدعم املايل. إذا 
توقفت عن الدفع فقد يسبب ذلك املعاناة لطفلك.   إذا تخلفت 

يف دفع القيمة كاملة أو يف جزء منها فان وكالة إعالة الطفل 
 ستتخذ إجراءات حازمة لتحصيل املبلغ.

تشمل بعض محاوالت التحصيل ما ييل:

تعليق رخصة القيادة.	 

االستحواذ عىل اسرتدادك الرضيبي.	 

االستحواذ عىل حساباتك املرصفية.	 

رفض إصدار جواز سفر.	 

االستحواذ عىل أرباحك من اللوتري.    	 

تخرب وكالة إعالة الطفل كذلك هيئات االئتامن مبا تدين به.  

لتحصيل األموال التي تدين بها، ميكن ملحكمة األرسة أيضاً اتخاذ 
إجراءات تنفيذية يف حقك مثل:

إصدار أحكام مالية ضدك.	 

تعليق رخص أعامل أو مهنية أو وظيفية تصدرها الوالية.	 

إصدار أحكام باإلفراج املرشوط أو بالحبس.	 

ماذا لو لم أتمكن من حضور الجلسة؟

ما الذي يحدث إن توقفت عن دفع إعالة الطفل؟
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ال، فقط محكمة األرسة ميكنها تغيري املبلغ الذي عليك دفعه كإعالة 
للطفل، وذلك بناًء عىل التامس بالتعديل.  يف حالة تغيري الظروف 

الخاصة بك، مثل تغيري يف الحضانة أو الدخل أو القدرة عىل العمل، 
ستحتاج إىل تقديم التامس بالتعديل ملحكمة األرسة.

قد تكون مؤهالً لتعديل أمر إعالة الطفل لوالية نيو يورك إذا:  

ارتفع أو انخفض دخل أي من الطرفني مبا يعادل %15 أو أكرث. 	 

مرور ثالث سنوات عىل صدور األمر أو عىل آخر تعديل.	 

تغريت حضانة طفلك. 	 

أصبح طفلك مستقالً قانونياً.  عىل سبيل املثال، إذا عمل الوالد 	 
أو الوالدة بدوام كامل أو التحق بالجيش أو تزوج.

أصبحت مسجوناً، طاملا مل يكن السجن بسبب عدم دفع إعالة 	 
الطفل أو لجرم ضد الوالد الحاضن أو الطفل.

ينبغي عليك تقديم التامس بالتعديل فور حدوث تغيري يف ظروفك. 
إذا أقرت املحكمة تعديالً، ميكنها فقط تغيري املبلغ الذي تدين به 

من تاريخ تقديم االلتامس، وليس تاريخ حدوث التغيري.

هنالك عدة طرق لتقديم االلتامس:

الذهاب إىل محكمة األرسة حيث تم صدور حكم املحكمة 	 
وإكامل منوذج التامس بتعديل اإلعالة )يعرف أيضاً بنموذج11-4(.

االتصال مبحكمة األرسة حيث صدر حكم اإلعالة وطلب أن 	 
يقوموا بإرسال منوذج التامس بتعديل اإلعالة.  أكمل النموذج 

وارسله لهم.

 زر صفحة مناذج DIY يف موقع إدارة املحكمة عىل 	 
www.nycourts.gov/CourtHelp/DIY

تحت عنوان Program اضغط عىل برنامج التامس بتعديل 	 
اإلعالة. 

اتّبع اإلرشادات.	 

بعد استالم محكمة األرسة حيث صدر حكم اإلعالة منوذجك سيتم 
 تحديد موعد لجلستك ويتم إخطارك 

بذلك بريدياً.

هل يمكن لوكالة إعالة الطفل تغيير المبلغ المستحق علي؟

متى قد تكون مؤهالً للتعديل؟

متى ينبغي أن أقدم التماساً بالتعديل؟

كيف يمكنني تقديم التماس بالتعديل؟

ستحتاج إىل إخضار الوثائق التالية إىل املحكمة:

شهادة مالية موقعة ومصدقة. 	 

كعب شيك الراتب، أو )كعب شيك البطالة(.	 

أحدث إفادات رضيبية للدخل تم تقدميها للوالية أو الحكومة 	 
الفدرالية.

مناذج W-2 التي تم تقدميها مع إفاداتك الرضيبية األخرية.	 

أوراق الحضانة أو معلومات تثبت أن الطفل يف حضانتك إذا 	 
كنت تدعي تغيرياً يف الحضانة.

وثائق إلثبات ادعائك بأن الطفل قد أصبح حرا، إذا كنت تدعي 	 
ذلك.

إذا كنت حارضا من خالل الشهادة الهاتفية يجب أن تقوم بإرسال 
الوثائق عن طريق الربيد االلكرتوين أو الفاكس لقايض محكمة األرسة 

قبل الجلسة.

ماهي الوثائق الواجب إحضارها معي إلى جلسة المحكمة؟


